
Individuele voortzetting van de ANW hiatenverzekering  
De collectieve ANW hiatenverzekering eindigt bij het ontslag van een medewerker of bij 

uitdiensttreding bij ING. Ook bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de deelnemer is 

dat het geval. Doorgaans is dat óók het moment waarop het ouderdomspensioen ingaat.  

WW uitkering: als u, op het moment dat u uit dienst gaat, recht hebt op een uitkering op grond van de 

Werkloosheidswet, dan blijft u wel recht houden op het ANW-hiatenpensioen. Dit geldt zolang u een 

WW-uitkering ontvangt. Dit betekent dat u als u overlijdt in de periode dat u een WW-uitkering 

ontvangt, uw partner wel ANW-hiatenpensioen ontvangt. Dat gebeurt niet automatisch. De 

nabestaande kan rechtstreeks contact opnemen met de uitvoerder NN. U geeft dan aan dat het om 

een melding gaat die betrekking heeft op de WW periode. Telefonisch contact via 088 -663 06 63. 

Medewerkers die uit dienst gaan en geen recht (meer) hebben op salaris van ING, kunnen kiezen voor 
individuele voortzetting van de verzekering. Wilt u na het beëindigen van het dienstverband met ING 
de Anw-hiaatverzekering individueel voortzetten, neem dan contact op met het Klant Contact Team 

Leven. U belt dan 088 – 663 06 63, U kunt ook mailen via: LPOfferte@nn.nl 
Het postbusadres is: Nationale-Nederlanden Services, Team Offertes, Postbus 93604, 2509 AV Den 

Haag 

Er worden geen medische waarborgen gevraagd mits de (ex-)medewerker voor individuele 

voortzetting kiest binnen drie maanden na de beëindiging van het dienstverband met ING. 

De te betalen premie is geheel voor uw eigen rekening en wordt door Nationale-Nederlanden geïnd. 

Het tarief is gebaseerd op een zogenoemde 'dalende risicoverzekering' op het leven van de 

verzekerde ex- medewerker. De premie is afhankelijk van de leeftijd van de te verzekeren ex-

medewerker en diens partner. Deze premie is niet aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. 

Na het overlijden van de verzekerde wordt tot uiterlijk de AOW leeftijd of 67ste verjaardag van diens 

partner - of diens eerdere overlijden - het ANW hiatenpensioen door Nationale-Nederlanden in 

maandelijkse termijnen uitgekeerd. Over de uitkeringen wordt geen loonheffing ingehouden. Ook is 

het mogelijk het bedrag op dat moment in één keer uit te laten keren. 
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